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و مقطع  پرستاری گروه آموزشی:          پرستاری و مامایی دانشکده:

نیمسال تحصیلی                  پرستاریارشد کارشناسی تحصیلی: یرشته

 69-69: اول  تحصیلی و سال

:  تعدداد واحدد            روش های آموزش به مدددوو: نام واحد درسی

  یو  عمل نظری د:نوع واح              1.1
سده شده ه و   :ن برگزاري كالس: روززما              ----یش نیاز:پ

کالس شدماره  کان برگزاری:م  11-11و   8 -11 :ساعت   چهارشه ه 

.... 

دکتر شیرین حسهوندمسئول درس: نفر    8 تعداد دانشجویان:

، دکتر شیرین حسهوند )به ترتیب حروف الف ا(: اساتید 

 دکتر فریده ملکشاهی 

   11:11-18:11 یک شه ه  ت مشاوره با دانشجو:ساعا

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

در این درس روش های آموزش و اصول یاددهی و یادگیری ، و 

عوامل موثر بر هر کدام مطرح و مورد بحث قرار می گیرد.هر 

دانشجو دو برنامه آموزشی را برای یک گروه دانشجو یا فراگیر 

خارج از کالس( ط ق الگوی تعیین شده  ) یکی در داخل و یکی در

تهیه و عالوه بر ارائه کت ی به صورت عملی اورا و ارزشیابی می 

 .کهد

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشهایي و کسب مهارت فراگیران در خصوص پیشگیري، مواوهه و    

مراق ت هاي پرستاري وامع از مددوویان م تال به اختالالت حاد بر 

نظریه هاي پرستاري به نحوي که فراگیران اساس فرایهد و 

بتوانهد نیازهاي مراق تي این گروه را در مواقع بحراني و 

اورژانس ها شهاسایي نموده و قادر به پایش دقیق این بیماران 

در شرایط حاد باشهد.تسلط بردانش و کسب مهارت های تدریس و 

وزش برنامه ریزی آموزشی، تدریس و ارزشیابی نحوه ی اورای آم

وهت اعتالی آگاهی های مددوو ، خانواده ، دانشجویان وکارکهان 

  در سطوح مختلف

 

اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف )بینابینی:اهداف 

 (بنویسید
نس ت به اهداف کلی روشن تر و  كه است هدف كلی به اوزای تخصصی شکستنمهظور)

قابل  اهداف بیهابیهی می دهد.و محورهای اصلی برنامه را نشان است شفاف تر 

که در واقع همان است  ویژه تری به نام اهدافتقسیم شدن به اوزای اختصاصی

 (.انداهداف رفتاری 

 در پایان درس فراگیران قادر خواههد بود :
 .مورد بحث قرار دهداصول و مفاهیم كلیدي در آموزش را   -1

 دههد.یادگیري و نظریه هاي آن را مورد بحث قرار    -1

 را حیطه هاي یاد گیري ) شدهاختی ععداطفی و روان حرکتدی ( -3

 شرح دهد.

 مراحل تدوین طراح آموزشي را بیان نماید.  -1 

 شرح دهد. را اختصاصی و رفتاری (، اهداف آموزشي ) کلی  -1

محتواي درس، روش تدریس و گروه های تددریس را متهاسدب بدا  -6

 اهداف بیان نماید.

 مهارت هاي ضمن تدریس را شرح دهد.ارت اطات و  -7

 روش های ارزشیابي فراگیران را بیان نماید. -8
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 نقش رسانه ها ي آموزشي در تدریس را شرح دهد.  -9

 

 

 

 های تدریس:شیوه

  سخهرانی برنامه ریزی شده   سخهرانی

 پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری م تهی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLیم)یادگیری م تهی بر ت 

 : بارش افکار  )لطفًا نام ب رید( سایر موارد

 
 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

مطالعه موضوعات درسی با کمک مهابع توصیه شده  ق دل از شدروع 

 کالس توسط کلیه دانشجویان محترم 

 حضور فعال  و مستمر در ولسات کالس درس و مشارکت در بحث گروهی
مورد تاثیر آموزش مداوم در به دود کیفیدت  ارائه یک مقاله در

 خدمات در نظام سالمت 

 11ارائه شفاهی برنامه ریدزی آموزشدی در مددت زمدان حدداک ر 

دقیقه در زمان مقرر و ارائه کت ی آن حداک ر یک هفتده پدس از 

 ارائه شفاهی 
 

 وسایل کمک آموزشی:  

 پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

  

 -------------- ب رید( لطفًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزمدددون پایدددان     نمره درصد ...آزمون میان ترم  

   نمره درصد 03ترم

شددرکت فعددال در      نمره درصد 54انجام تکالیف  

 نمره درصد 54کالس 

 : ب رید(  نامًا لطفسایر موارد )

 نمره(  59بخش نظری )

 نمره ( 5حضور فعال و مستمر در کالس درس )  -

ارائه کت ی یک مقاله در مدورد تداثیر آمدوزش مدداوم در  -

 4به ود کیفیت خدمات در نظدام سدالمت  ولسده چهداردهم  )

 نمره(

 6امتحان پایانی مطابق برنامه ریدزی آموزشدی دانشدکده ) -

 نمره( 

 نمره( 9بخش عملی) 

ک طراحی و برنامده و ارائه شفاهی و کت ی یتدوین ، اورا  -

کارکهدان ، مدددوو و )  ریزی آموزشی در خارج از کالس درس

 خانواده و دانشجویان ( 

الزم به ذکر است ارزشیابی کار عملی مطابق معیارهای ارزیابی 

استاد مربوطه که در طول ترم به دانشجویان اطالع رسانی خواهد 

 .شد ، انجام می گیرد
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 نوع آزمون

وور           ایچهدگزیهه       وتاهکپاسخ      تشریحی

  غلط -صحیح کردنی
 ----------- )لطفا نام ب رید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 واینترنتی  چاپی 

Bastable BC. Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. 2 th 

ed.2003.Jones& Bartlett pub. Boston 

Bradshaw MJ.Lowenstoin AJ.Innovative teaching strategies in Nursing and 

related health professions. 5thed.2011.Jones& Bartlett pub. Boston. 

Dent JA,Harden MR. A Practical Guide for Medical  Teachers. 2 th 

ed.2006.Edinburgh. 

Gaberson KB, Oerman MH . Clinical Teaching Strategies in Nursing. 3th 

edtion.2011.Springer Publishing Company. New York. 

Herman JW. Creative Teaching Strategies for the Nurse 

Educator.2008.Philadelphia,FA Davis Company. 

Zorn CR. Becoming a nurse educator. 2010. Jones & Bartlett. Publishers. 

Boston. 

And ….. 
 

 در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.  e-bookسایر منابع مفید در قالب 

 منابع فارسي: -

 اینترنتيو  چاپی 

 1390، انتشارات سمت ، "مقذمات برنامه نویسی درسي  "ملكي، حسن،

آموزشی، تهران ، نشر سیف،علي اكبر،اندازه گیري، سنجش و  ارزشیابی 

 .5961دوران 

 .5961ازرگان، عباس، ارزشیابی آموزشی، تهران ، سمت ، ب

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معرفی درس ، یادگیری )   31.6.95 5

تعاریف ، تئوریها و 

 اصول کلی (

 ملکشاهیدکتر 

و مشارکت 

 دانشجویان

 ملکشاهیدکتر  ادامه م حث ق ل 7.7.95 2

و مشارکت 

 دانشجویان

 دکتر حسهوند برنامه ریزی آموزشی  13.7.91 9

و مشارکت 

 دانشجویان

 دکتر حسهوند اهداف یادگیری  11.7.91 4

و مشارکت 

 دانشجویان

معرفی الگوهای تدریس و  18.7.91 5

 س ک های یادگیری 
 ملکشاهیدکتر 

و مشارکت 
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 دانشجویان

 ملکشاهیدکتر  ادامه م حث ق ل  1.8.91 6

و مشارکت 

 دانشجویان

محتوا و رسانه های  11.8.91 7

 آموزشی

 دکتر حسهوند

و مشارکت 

 دانشجویان
ارزشیابی آموزشی )  19.8.91 8

مفاهیم ، اصول ،انواع 

 آن ، آزمون ها (

 دکتر حسهوند

و مشارکت 

 دانشجویان
ادامه ) ارزشیابی  16.8.91 6

 عملکرد(

 حسهونددکتر 

و مشارکت 

 دانشجویان
آشهایی با نیاز سهجی * 3.9.91 51

 آموزشی در نظام سالمت 

 دانشجویان

 دانشجویان آموزش از راه دور * 9.9.91 55

ارائه کار عملی * 11.9.91 52

 دانشجویان

 دانشجویان

ارائه کار عملی * 1.11.91 59

 دانشجویان 

 دانشجویان

ارائه کار عملی * 8.11.91 54

 انشجویان د

 + ارائه کت ی مقاله 

 دانشجویان

 


